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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
เรื่อง  การแก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามระบบ

จ าแนกใหม่ (ระบบแท่ง) 
ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) 

………………………………………….……….. 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศก าหนดส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง ให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน
ราชการและระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 226 ข้อ 227 ข้อ 229 ข้อ 230 ข้อ 231 และข้อ 232 
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่  28  มีนาคม 2559  
องค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง จึงออกประกาศก าหนดส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง เรื่อง การแก้ไข ปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตามระบบจ าแนกใหม่ (ระบบแท่ง) 

ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560)” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 
  (2) กองคลัง 
  (3) กองช่าง 
  ให้ส่วนราชการตาม (1) มีฐานะเป็นกอง 
 
 ข้อ 4  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลและราชการที่มิ ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังต่อไปนี้ 
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4.๑  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
    - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสารทั่วไป 

- งานรัฐพิธี 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานการประชุมต่างๆ 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   4.2  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
    -งานนโยบายและแผนพัฒนา 

-งานวิชาการและเผยแพร่วิชาการ 
-งานงบประมาณ 
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
-งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
-งานกฎหมาย  งานคดี  และนิติกรรม 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.3  งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
-  งานธุรการ 
-  งานสารบรรณกลาง 
-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
-  งานบริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.4  งานการเจ้าหน้าที่ (บริหารงานบุคคล)  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
-งานการเจ้าหน้าที่ 
-งานสวัสดิการพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
-งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล  

         - งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.5  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

-  งานการกีฬาและสันทนาการ 
    -  งานฝึกอบรมพัฒนาการ 
    -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ 
    -  งานส่งเสริมสุขภาพ 
    -  งานข้อมูล 
    -  งานฝึกอบรมอาชีพ 
    -  งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 
    -  งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพด าเนินการ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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4.6  งานกิจการสภา อบต.  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
    -งานกิจการสภา 

-งานเลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง 
-งานส่งเสริมสนับสนุนความรู้และวิชาการสมาชิกสภา 
-งานทะเบียนประวัติสมาชิสภาและนายก 
-งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสภา 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.7  งานการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
-  งานบริหารการศึกษา 

    -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4.8  งานส่งเสริมการเกษตร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   
การส่งเสริม--ท-  งานการส่งเสริมทางด้านเกษตร พืชไร่ พืชสวนด้ 

--           -  งานประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรและการช่วยเหลือ 
               เกษตรกร 
               ผู้ประสบภัย ธรรมชาติ 

  - งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพการเกษตรของ 
     เกษตรกร การ 
     สร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม เครือข่าย และให้เกษตรกรมี 
     อ านาจในการจัดการพัฒนาชุมชนและพ่ึงพาตนเองมากข้ึนกษตร พื 

ชไร่- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4.9  งานสาธารณสุขฯ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

- งานวางแผนด้านสาธารณสุข 
- งานจัดท าแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข  
- งานประสานการปฏิบัติงานต าแหน่งต่าง ๆ 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   4.10  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    -งานอ านวยการ 

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย 
-งานกู้ภัย งานสนับสนุนและให้บริหารประชาชนในกิจการาธารณประโยชน์ 
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
-งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน /งาน ต ารวจหมู่บ้าน 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย     
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  ข้อ 5.  กองคลัง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท  
งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  
รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่ง
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  งานจัดท าแผนที่ภาษี  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทด
รองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ  การจัดเก็บภาษี   การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การ
พัสดุต่าง ๆ การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
   5.๑  งานบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ดูแล ควบคุม ปรึกษา ตรวจสอบ 
    - งานการเงินและบัญชี 
    - งานด้านสถิติการคลัง 
    - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
    - งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   5.๒  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    -  งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน 
    -  งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
    -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานการบัญชี 
    -  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
    -  งานงบการเงินและงบทดลอง 
    -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   5.3  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    -  งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
    -  งานพัสดุ 
    -  งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.๔  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงวิธีการคลัง งบประมาณ อบต. 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงวิธีการคลัง งบประมาณ อบต. 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.5  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

    -  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
    -  งานพัฒนารายได้ 
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    -  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
    -  งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.6  งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   

-  งานธุรการ 
-  งานบริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
-  งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
  ข้อ 6. กองช่าง  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ  การส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการใช้จ่ายเงิน
ของ อบต.  การอนุมัติเพ่ือด าเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต.  งานบ ารุง  ซ่อม  และ
จัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  การให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต.  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
   6.๑  งานบริหารงานช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
    -  งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
    -  งานระบายน้ า 
    -  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
    -  งานจัดตกแต่งสถานที่ 
    -  งานบริหารกิจการประปา 

6.2  งานวิศวกรรมโยธา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
-   งานวิศวกรรมโยธาและการผังเมือง 
-  การออกแบบและค านวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
   และวิจัย          
   วางโครงการก่อสร้าง ให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิศวกรรมโยธา 
-   ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม  
    ตรวจสอบ  
    ให้ ปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหา 
    ขัดข้องในการ    
    ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน 

6.3  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
    -  งานควบคุมการก่อสร้างทุกประเภท 
    -  ฝ่ายบริการข้อมลและหลักเกณฑ์ 
    -  งานออกแบบ 

6.4  งานควบคุมก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    -  งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
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    -  งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
    -  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
    -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   6.5  งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    -  งานส ารวจและแผนที่ 
    -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
    -  งานควบคุมทางผังเมือง 
    -  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 

6.6  งานโซลาเซลล ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานดูแลรับค าร้อง โซลาเซลล์ 
6.7  งาน พ.ร.บ.เชื้อเพลิง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  งานรับค าร้องขอและเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับงานควบคุม ตามพรบ. 
              ควบคุมอาคาร 
     และกฏหมายอื่นๆ 
6.8  งาน ธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   ภายในกองช่าง   
-   ดูแลเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบ ค าสั่ง ของกองช่างให้เรียบร้อย และ 
    สามารถ  
    ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวได้ 

    -  งานสนับสนุนและบริการข้อมูลข่าวสารด้านงานส ารวจ ออกแบบ  
                                             ควบคุมอาคาร 
                                             และการก่อสร้าง 
    -  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองช่าง 
    -  งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
    -  งานอ านวยการและประสานราชการ 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๓.9  งาน ส ารวจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - งานส ารวจตามค าร้อง พร้อมบันทึก-ประมาณราคา 

-  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

ประกาศ ณ  วันที่    1   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
           
     
              (นายค านวณ   นิวัฒนบ์วรชัย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบป่อง 


